
عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

سي ةروس  ريسفت  / ميركلا نآرقلا  ريسفت 

01a- سي ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.59  ) ( ةغرفم  )  ( 435  )  ( 202  ) 

 :- تايوتحملا  

ءاج1- اذإف  ىمـسم  لجأ  ىلإ  مهرخؤي  نكلو  ةباد  نم  اهرهظ  ىلع  كرت  ام  اوبـسك  امب  سانلا  هللا  ذـخاؤي  ولو  ىلاعت (( :  هللا  هلوق  دـئاوف  ةـمتت 
 ((. اريصب هدابعب  ناك  هللا  نإف  مهلجأ 

-2 . سي ةروس  ريسفت 
-3 ((. ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-4 . هب هدارمب  ملعأ  هللا  سي ))  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
-5 (( . ميكحلا نآرقلاو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-6 . يناعملا عيدبو  مظنلا  بيجعب  مكحملا  ميكحلا ))  ناءرقلاو  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
-7 (( . نيلسرملا نمل  دمحم ((  اي  كنإ ))  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
مسقلاب8- ديكأتلاو  ىدهلاو ،  ديحوتلا  كلبق  ءايبنألا  قيرط  يأ  ميقتسم ))  طارص  هلبق ((  امب  قلعتم  ىلع ))  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 (( . السرم تسل  هل ((  رافكلا  لوقل  در  هريغو 
-9 (( . ميقتسم طارص  ىلع  نيلسرملا *  نمل  كنإ  ميكحلا *  نآرقلاو  سي *  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت  ةشقانم 

-10 (( . ميحرلا زيزعلا  ليزنت  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-11 . نآرقلا يأ  ردقم ،  أدتبم  ربخ  هقلخب  ميحرلا ))  هكلم ((  يف  زيزعلا ))  ليزنت  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 10ةحفصلا 
1ىواتفلا

ثيدحلا لهأ  74ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  15جمانرب 

ةيمقرلا 2ةبتكملا 
ًايلاح 102نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
102

سمألا راوز 
808
راوزلا يلامجإ 

6838809

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
67

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
7557
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
181

راوزلا لجس 
7
ةيمقرلا ةبتكملا 

23
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

يأ12- مهف ))  ةرتفلا ((  نمز  يف  اورذني  مل  يأ  مهؤآباء ))  رذنأ  آم  ليزنتب ((  قلعتم  اموق ))  هب ((  رذـنتل ))  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 
 . دشرلاو ناميإلا  نع  نولفاغ ))  موقلا (( 

-13 (( . ميقتسم طارص  ىلع  نيلسرملا *  نمل  كنإ  ميكحلا *  نآرقلاو  سي *  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 

02a- سي ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.78  ) ( ةغرفم  )  ( 361  )  ( 171  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( . ميرك رجأو  ةرفغمب  هرشبف  بيغلاب  نمحرلا  يشخو  ركذلا  عبتا  نم  رذنت  امنإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-2 )) هري ملو  هفاخ  بيغلاب ))  نمحرلا  ىـشخو  نآرقلا ((  ركذـلا ))  عبتا  نم  كراذـنإ ((  عفني  رذـنت ))  امنإ  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . ةنجلا وه  ميرك ))  رجأو  ةرفغمب  هرشبف 
ريخ3- نم  مهتايح  يف  اومدـق ))  اـم  ظوفحملا ((  حوللا  يف  بتكنو ))  ثعبلل ((  ىتوملا ))  يحن  نحن  اـنإ  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 (( نيبم مامإ  يف  هانطبض ((  هانيـصحأ ))  هرـسفي ((  لعفب  هبـصن  ءيـش ))  لكو  مهدعب ((  هب  نتـسا  ام  مهراثاءو ))  هيلع ((  اوزاجيل  رـشو 
 . ظوفحملا حوللا  وه  نيب ،  باتك 

-4 (( . ميرك رجأو  ةرفغمب  هرشبف  بيغلاب  نمحرلا  يشخو  ركذلا  عبتا  نم  رذنت  امنإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت  ةشقانم 
نم5- مهتايح  يف  اومدـق ))  ام  ظوفحملا ((  حوللا  يف  بتكنو ))  ثعبلل ((  ىتوملا ))  يحن  نحن  اـنإ  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا  ةـمتت 

 (( نيبم مامإ  يف  هانطبض ((  هانيصحأ ))  هرسفي ((  لعفب  هبصن  ءيش ))  لكو  مهدعب ((  هب  نتسا  ام  مهراثاءو ))  هيلع ((  اوزاجيل  رـشو  ريخ 
 . ظوفحملا حوللا  وه  نيب ،  باتك 

اهءآج6- ذإ  ةيكاطنا ((  ةيرقلا ))  ناث ((  لوعفم  باحصأ ))  لوأ ((  لوعفم  الثم ))  مهل  لعجا ((  برضاو ))  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 
 . ىسيع لسر  يأ  نولسرملا ))  ةيرقلا ((  باحصأ  نم  لامتشا  لدب  هرخآ  ىلإ  (( 

ذإ7- ةيكاطنا ((  ةيرقلا ))  ناث ((  لوعفم  باحـصأ ))  لوأ ((  لوعفم  الثم ))  مهل  لعجا ((  برـضاو ))  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا  ةمتت 
 . ىسيع لسر  يأ  نولسرملا ))  ةيرقلا ((  باحصأ  نم  لامتشا  لدب  هرخآ  ىلإ  اهءآج )) 

-8 (( . نولسرم مكيلإ  انإ  اولاقف  ثلاثب  انززعف  امهوبذكف  نينثا  مهيلإ  انلسرأ  ذإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
انيوق9- ديدشتلاو :  فيفختلاب  انززعف ))  ىلوألا ((  ذإ  نم  لدب  هرخآ  ىلإ  امهوبذكف ))  نينثا  مهيلإ  آنلسرأ  ذإ  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 ((. نولسرم مكيلإ  آنإ  اولاقف  ثلاثب  نينثالا (( 
-10 (( . نوبذكت الإ  متنأ  نإ  ءيش  نم  نمحرلا  لزنأ  امو  انلثم  رشب  الإ  متنأ  ام  اولاق  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 

02b- سي ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.57  ) ( ةغرفم  )  ( 340  )  ( 159  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( . نوبذكت الإ  متنأ  نإ  ءيش  نم  نمحرلا  لزنأ  امو  انلثم  رشب  الإ  متنأ  ام  اولاق  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت  ةمتت 
-2 (( . نيبملا غالبلا  الإ  انيلع  امو  نولسرمل *  مكيلإ  انإ  ملعي  انبر  اولاق  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
مكيلإ3- آنإ  يف ((  راكنإلا  ةدايزل  هلبق  ام  ىلع  ماللابو  هب  ديكأتلا  ديزو  مسقلا ،  ىرجم  راج  ملعي ))  انبر  اولاق  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . تيملا ءايحإو  ضيرملاو  صربألاو  ةمكألا  ءاربإ  يهو  ةحضاولا  ةلدألاب  رهاظلا  نيبلا  غيلبتلا  نيبملا ))  غالبلا  الإ  آنيلع  امو  نولسرمل * 
-4 (( . ميرك رجأو  ةرفغمب  هرشبف  بيغلاب  نمحرلا  يشخو  ركذلا  عبتا  نم  رذنت  امنإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
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تاءاتفتسإ
0
0
تاحفصلا يلامجإ 

7836

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 2ريغ 
2ابوروأ
3تارامإلا

5نيصلا
3ايناملأ
7رئازجلا

6رصم
3اسنرف

ةدحتملا 2ةكلمملا 
ادنلريا 1ةيروهمج 

2ندرألا
1تيوكلا

6ايبيل
2برغملا

2رطق
3ايسور

21ةيدوعسلا

-4 (( . ميرك رجأو  ةرفغمب  هرشبف  بيغلاب  نمحرلا  يشخو  ركذلا  عبتا  نم  رذنت  امنإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-5 (( . نيبم مامإ  يف  هانيصحأ  ءيش  لكو  مهراثآو  اومدق  ام  بتكنو  ىتوملا  ييحن  نحن  انإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
انإ6- اولاقف  ثلاثب  انززعف  امهوبذكف  نينثا  مهيلإ  انلسرأ  ذإ  نولسرملا *  اهءاج  ذإ  ةيرقلا  باحـصأ  الثم  مهل  برـضاو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 

امو نولـسرمل *  مكيلإ  انإ  ملعي  انبر  اولاق  نوبذكت *  الإ  متنأ  نإ  ءيـش  نم  نمحرلا  لزنأ  امو  انلثم  رـشب  الإ  متنأ  ام  اولاق  نولـسرم *  مكيلإ 
 (( . نيبملا غالبلا  الإ  انيلع 

-7 (( . ميلأ باذع  انم  مكنسميلو  مكنمجرنل  اوهتنت  مل  نئل  مكب  انريطت  انإ  اولاق  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-8 (( . ميلأ باذع  انم  مكنسميلو  مكنمجرنل  اوهتنت  مل  نئل  مكب  انريطت  انإ  اولاق  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
اوهتنت9- مل  مسق ((  مال  نئل ))  مكببـسب ((  انع  رطملا  عاطقنال  مكب ))  اـنمءاشت ((  اـنريطت ))  اـنإ  اولاـق  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . ملؤم ميلأ ))  باذع  انم  مكنسميلو  ةراجحلاب ((  مكنمجرنل )) 
-10 (( . نوفرسم موق  متنأ  لب  متركذ  نئأ  مكعم  مكرئاط  اولاق  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
يفو11- ةيطرشلا  نإ  ىلع  تلخد  ماهفتـسا  ةزمه  نئأ ))  مكرفكب ((  مكعم ))  مكمؤش ((  مكرئاط ))  اولاق  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

متريطت يأ  فوذـحم ،  طرـشلا  باوجو  متفوخو ؟  متظعو  متركذ ))  ىرخألا ((  نيبو  اهيهجوب  اهنيب  فلأ  لاخدإو  ليهـستلاو  قيقحتلا  اهتزمه 
 . مككرشب دحلا  نوزواجتم  نوفرسم ))  موق  متنأ  لب  خيبوتلا ((  هب  دارملاو  ماهفتسالا ،  لحم  وهو  مترفكو 

03a- سي ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.47  ) ( ةغرفم  )  ( 354  )  ( 142  ) 

 :- تايوتحملا  

ماهفتسالا1- لحم  وهو  مترفكو  متريطت  يأ  فوذحم ،  طرشلا  باوجو  متفوخو ؟  متظعو  متركذ ))  نئأ  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا  ةمتت 
 . مككرشب دحلا  نوزواجتم  نوفرسم ))  موق  متنأ  لب  خيبوتلا ((  هب  دارملاو  ، 

-2 (( . نيلسرملا اوعبتا  موق  اي  لاق  ىعسي  لجر  ةنيدملا  ىصقأ  نم  ءاجو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-3 (( . ميلأ باذع  انم  مكنسميلو  مكنمجرنل  اوهتنت  مل  نئل  مكب  انريطت  انإ  اولاق  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-4 (( . نوفرسم موق  متنأ  لب  متركذ  نئأ  مكعم  مكرئاط  اولاق  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-5 (( ىعسي دلبلا ((  ىـصقأب  هلزنمو  لسرلاب  نمآ  دق  ناك  راجنلا  بيبح  وه  لجر ))  ةنيدملا  اصقأ  نم  ءآجو  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 (( . نيلسرملا اوعبتا  موقاي  لاق  لسرلا ((  موقلا  بيذكتب  عمس  امل  اودع  دتشي 
ىلع6- تنأ  هل :  ليقف  نودـتهم ))  مهو  هتلاسر ((  ىلع  ارجأ ))  مكلئـسي  نم ال  لوـألل ((  دـيكأت  اوعبتا ))  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

نوعجرت هيلإو  كلذك ((  متنأو  اهيـضتقم ،  دوجوملا  هتدابع  نم  يل  عنام  يأ ال  ينقلخ ،  ينرطف ؟ ))  يذلا  دبعأ  يل آل  امو  لاقف (( :  مهنيد . ؟ 
 . مكرفكب مكيزاجيف  توملا  دعب  (( 

يأ7- هنود ))  نم  يفنلا ((  ىنعمب  ماهفتـسا  وهو  مهترذـنأأ ))  يف ((  مدـقت  ام  هنم  نيتزمهلا  يف  ذـختأء ))  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 
 . ةهلآ ةفص  نوذقني ))  الو  ائيش  اهومتمعز ((  يتلا  مهتعافش ))  ىنع  نغت  رضب ال  نمحرلا  ندري  نإ  امانصأ (( ؟  ةهلاء ))  هريغ (( 

-8 (( . نيلسرملا اوعبتا  موق  اي  لاق  ىعسي  لجر  ةنيدملا  ىصقأ  نم  ءاجو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت  ةشقانم 
-9 (( . نيلسرملا اوعبتا  موق  اي  لاق  ىعسي  لجر  ةنيدملا  ىصقأ  نم  ءاجو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 

-10 (( . نودتهم مهو  ارجأ  مكلأسي  نم ال  اوعبتا  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-11 (( . نوعجرت هيلإو  ينرطف  يذلا  دبعأ  يل ال  امو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-12 (( . نوذقني الو  ائيش  مهتعافش  ينع  نغت  رضب ال  نمحرلا  ندري  نإ  ةهلآ  هنود  نم  ذختأأ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 

03b- سي ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 
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21ةيدوعسلا
1سنوت
1ايكرت
29اكيرمأ

ًايلاح 102نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2000547

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
103086675

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
456226

راوزلا لجس 
104943

ةيمقرلا ةبتكملا 
722746

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

107816991

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.44  ) ( ةغرفم  )  ( 339  )  ( 146  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( . نوذقني الو  ائيش  مهتعافش  ينع  نغت  رضب ال  نمحرلا  ندري  نإ  ةهلآ  هنود  نم  ذختأأ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف  ةمتت 
-2 (( . نوعمساف مكبرب  تنمآ  ينإ  نيبم *  لالض  يفل  اذإ  ينإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
يأ3- نوعمـساف ))  مكبرب  تنماء  ينإ  نـيب ((  نيبـم ))  لالـض  يفل  هـللا ((  ريغ  تدـبع  نإ  يأ  اذإ ))  ينإ  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قـيلعتلا 

 . تامف هومجرف  يلوق ،  اوعمسا 
-4 * نوملعي يموق  تيل  هيبنت ((  فرح  اي ))  لاق  ايح ((  اهلخد  ليقو  ةنجلا ))  لخدا  هتوم ((  دنع  هل  ليق ))  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 ((. نيمركملا نم  ينلعجو  هنارفغب ((  يبر ))  يل  رفغ  امب 
-5 (( . نيبم لالض  يفل  اذإ  ينإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-6 (( . نوعمساف مكبرب  تنمآ  ينإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-7 (( . نوملعي يموق  تيل  اي  لاق  ةنجلا  لخدا  ليق  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-8 (( . نيمركملا نم  ينلعجو  يبر  يل  رفغ  امب  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
يأ9- ءآمـسلا ))  نم  دـنج  نم  هتوم ((  دـعب  هدـعب ))  نم  بيبح ((  يأ  هموق ))  ىلع  انلزنأ  ةـيفان ((  امو ))  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . دحأ كالهإل  ةكئالم  نيلزنم ))  انك  امو  مهكالهإل ((  ةكئالم 
نونكاس10- نودـماخ ))  مه  اذإف  ليربج ((  مهب  حاص  ةدـحاو ))  ةحيـص  الإ  مهتبوقع ((  تناك ))  ام ((  نإ ))  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . نوتيم
يأ11- زاجم ،  اهؤادنو  ملأتلا  ةدش  يهو  اوكلهأف ،  لسرلا  اوبذك  نمم  مهوحنو  ءالؤه  دابعلا ))  ىلع  ةرـسحاي  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

مهكالهإ ىلإ  يدؤملا  مهئازهتـسا  ىلع  هلامتـشال  اهببـس  نايبل  قوسم  نءزهتـسي ))  هب  اوناك  الإ  لوسر  نم  مهيتأي  ام  يرـضحاف ((  كناوأ  اذه 
 . ةرسحلا هنع  ببسملا 

04a- سي ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.48  ) ( ةغرفم  )  ( 360  )  ( 152  ) 

 :- تايوتحملا  

زاجم1- اهؤادنو  ملأتلا  ةدش  يهو  اوكلهأف ،  لسرلا  اوبذك  نمم  مهوحنو  ءالؤه  دابعلا ))  ىلع  ةرسح  اي  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا  ةمتت 
ىلإ يدؤملا  مهئازهتـسا  ىلع  هلامتـشال  اهببـس  نايبل  قوسم  نوئزهتـسي ))  هب  اوناك  الإ  لوسر  نم  مهيتأي  اـم  يرـضحاف ((  كـناوأ  اذـه  يأ  ، 

 . ةرسحلا هنع  ببسملا  مهكالهإ 
-2 (( . نيلزنم انك  امو  ءامسلا  نم  دنج  نم  هدعب  نم  هموق  ىلع  انلزنأ  امو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-3 (( . نودماخ مه  اذإف  ةدحاو  ةحيص  الإ  تناك  نإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-4 (( . نوئزهتسي هب  اوناك  الإ  لوسر  نم  مهيتأي  ام  دابعلا  ىلع  ةرسح  اي  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
؟. 5- نيحلاصلاب ءازهتسالا  مكح  ام 
؟. 6- ةحيصلا بحاص  وه  ليربج  سيلأ  نودماخ ))  مه  اذإف  ةدحاو  ةحيص  الإ  تناك  نإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  يف 
-7 (( . نودماخ مه  اذإف  ةدحاو  ةحيص  الإ  تناك  نإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف  ةمتت 
-8 (( . نوئزهتسي هب  اوناك  الإ  لوسر  نم  مهيتأي  ام  دابعلا  ىلع  ةرسح  اي  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف  ةمتت 
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-9 (( مك اوملع ((  يأ  ريرقتلل :  ماهفتـسالاو  الـسرم ))  تسل  يبنلل ((  نولئاقلا  ةـكم  لهأ  يأ  اوري ))  ملأ  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 
مهنأ ممألا ((  نورقلا ))  نم  اريثك ((  مهلبق ))  انكلهأ  انإ ((  ىنعملاو :  لمعلا ،  نع  اهلبق  امل  ةقلعم  اهدعب  امل  ةـلومعم  اريثك  ىنعمب  ةـيربخ 

 . روكذملا ىنعملا  ةياعرب  هلبق  امم  لدب  خلا :  مهنأو  مهب ؟  نوربتعي  الفأ  نوعجري ))  ال  نيبذكملا ((  يأ  مهيلإ ))  نيكلهملا ((  يأ  (( 
ماللاف10- فيفختلاب ،  وأ  الإ ،  ىنعمب  ديدشتلاب  امل ))  أدتبم ((  قئالخلا ،  يأ  لك ))  ةففخم ((  وأ  ةيفان  نإو ))  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . ناث ربخ  باسحلل ،  نورضحم ))  مهثعب ((  دعب  فقوملا  يف  اندنع  انيدل ))  نوعومجم ((  يأ  أدتبملا ،  ربخ  عيمج ))  ةديزم ((  ام  ةقراف و 
-11 (( . نوعجري مهيلإ ال  مهنأ  نورقلا  نم  مهلبق  انكلهأ  مك  اوري  ملأ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-12 (( . نورضحم انيدل  عيمج  امل  لك  نإو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-13 ، ءاملاب اهانييحأ ))  دـيدشتلاو ((  فيفختلاب  ةـتيملا ))  ضرألا  مدـقم ((  ربخ  ثعبلا ،  ىلع  مهل ))  ةـياءو  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 (( . نولكأي هنمف  ةطنحلاك ((  ابح ))  اهنم  انجرخأو  أدتبم (( 

05a- سي ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.63  ) ( ةغرفم  )  ( 354  )  ( 152  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( . ميلعلا زيزعلا  ريدقت  كلذ  اهل  رقتسمل  يرجت  سمشلاو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
هيلإ2- يأ  اهل ))  رقتسمل  كلذك ((  رمقلاو  ىرخأ ،  ةيآ  وأ  مهل :  ةيآلا  ةلمج  نم  هرخآ  ىلإ  ىرجت ))  سمشلاو  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . هقلخب ميلعلا ))  هكلم ((  يف  زيزعلا ))  ريدقت  اهيرج ((  يأ  كلذ ))  هزواجتت ((  ال 
-3 (( . ميدقلا نوجرعلاك  داع  ىتح  لزانم  هانردق  رمقلاو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
لزانم4- هريسم ((  ثيح  نم  هانردق ))  هدعب ((  ام  هرسفي  لعفب  بوصنم  وهو  بصنلاو ،  عفرلاب  رمقلاو ))  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

نيرشعو ةعست  ناك  نإ  ةليلو  اموي ،  نيثالث  رهشلا  ناك  نإ  نيتليل  رتتسيو  رهش ،  لك  نم  ةليل  نيرشعو  نامث  يف  الزنم  نيرـشعو  ةينامث  (( 
 . رفصيو سوقتيو  قري  هنإف  قتع  اذإ  خيرامشلا  دوعك  يأ  ميدقلا ))  نوجرعلاك  نيعلا ((  يأر  يف  هلزانم  رخآ  يف  داع ))  ىتح  اموي (( 

-5 (( . نوحبسي كلف  يف  لكو  راهنلا  قباس  ليللا  الو  رمقلا  كردت  نأ  اهل  يغبني  سمشلا  ال  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
قباس6- ليللا  الو  ليللا ((  يف  هعم  عمتجتف  رمقلا ))  كردت  نأ  اهل  حـصيو ((  لهـسي  يغبني ))  سمـشلا  ال  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

نوحبسي ريدتـسم ((  كلف ))  يف  موجنلاو ((  رمقلاو  سمـشلا  نم  هيلإ  فاضملا  نع  ضوع  هنيونت   (( لكو هئاضقنا ((  لبق  يتأي  الف  راهنلا )) 
(( .

-7 (( . نوملظم مه  اذإف  راهنلا  هنم  خلسن  ليللا  مهل  ةيآو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-8 (( . ميلعلا زيزعلا  ريدقت  كلذ  اهل  رقتسمل  يرجت  سمشلاو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-9 (( . ميدقلا نوجرعلاك  داع  ىتح  لزانم  هانردق  رمقلاو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 

-10 (( . نوحبسي كلف  يف  لكو  راهنلا  قباس  ليللا  الو  رمقلا  كردت  نأ  اهل  يغبني  سمشلا  ال  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-11 . ءالقعلا ةلزنم  اولزن  نوريسي  نوحبسي ))  كلف  يف  لكو  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
يف12- لوصألا ((  مهئابآ  يأ  مهتاـيرذ ))  ةءارق ((  يفو  مهتيرذ ))  اـنلمح  اـنأ  انتردـق ((  ىلع  مهل ))  ةـياءو  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . ءولمملا نوحشملا ))  حون ((  ةنيفس  يأ  كلفلا )) 
؟. 13- ريدق ءيش  لك  ىلع  هللاو  تقو  لك  يف  عقي  فوسخلاو  فوسكلا  نأ  لاق  نم 

05b- سي ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 
 ( ةغرفم  )  ( 141  ) 
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 ( تياباغيم  5.52  ) ( ةغرفم  )  ( 343  )  ( 141  ) 

 :- تايوتحملا  

؟. 1- ريدق ءيش  لك  ىلع  هللاو  تقو  لك  يف  عقي  فوسخلاو  فوسكلا  نأ  لاق  نم  لاؤس :  ةمتت 
-2 (( . نوبكري ام  هلثم  نم  مهل  انقلخو  نوحشملا *  كلفلا  يف  مهتيرذ  انلمح  انأ  مهل  ةيآو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت  ةشقانم 
يف3- لوصألا ((  مهئابآ  يأ  مهتايرذ ))  ةءارق ((  يفو  مهتيرذ ))  انلمح  انأ  انتردق ((  ىلع  مهل ))  ةياءو  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا  ةمتت 

 . ءولمملا نوحشملا ))  حون ((  ةنيفس  يأ  كلفلا )) 
ميلعتب4- رابكلاو  راغصلا  نفـسلا  نم  هلكـش  نم  هولمع  ام  وهو  حون ،  كلف  لثم  يأ  هلثم ))  نم  مهل  انقلخو  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . هيف نوبكري ))  ام  ىلاعت ((  هللا 
-5 (( . نوبكري ام  هلثم  نم  مهل  انقلخو  نوحشملا *  كلفلا  يف  مهتيرذ  انلمح  انأ  مهل  ةيآو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-6 (( . نيح ىلإ  اعاتمو  انم  ةمحر  الإ  نوذقني *  مه  الو  مهل  خيرص  الف  مهقرغن  أشن  نإو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
ةمحر7- الإ  نوجني ((  نوذقني ))  مه  الو  مهل  ثيغم ((  خيرص ))  الف  نفسلا ((  داجيإ  عم  مهقرغن ))  أشن  نإو  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . مهلاجآ ءاضقنا  ىلإ  مهتاذلب  مهايإ  انعيتمتو  مهل  انتمحر  الإ  مهيجني  يأ ال  نيح ))  ىلإ  اعاتمو  انم 
-8 (( . نيح ىلإ  اعاتمو  انم  ةمحر  الإ  نوذقني *  مه  الو  مهل  خيرص  الف  مهقرغن  أشن  نإو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-9 )) ةرخآلا باذـع  نم  مكفلخ ))  امو  مكريغك ((  ايندـلا  باذـع  نم  مكيدـيأ ))  نيب  ام  اوقتا  مهل  لـيق  اذإو  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . اوضرعأ نومحرت ))  مكلعل 
-10 (( . نومحرت مكلعل  مكفلخ  امو  مكيديأ  نيب  ام  اوقتا  مهل  ليق  اذإو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-11 (( . نيضرعم اهنع  اوناك  الإ  مهبر  تايآ  نم  ةيآ  نم  مهيتأت  امو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-12 (( . نيضرعم اهنع  اوناك  الإ  مهبر  تايآ  نم  ةيآ  نم  مهيتأت  امو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
الإ13- متنأ  نإ  همعطأ  هللا  ءاشي  ول  نم  معطنأ  اونمآ  نيذـلل  اورفك  نيذـلا  لاق  هللا  مكقزر  امم  اوقفنأ  مهل  ليق  اذإو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريـسفت 

 (( . نيبم لالض  يف 
لاق14- لاومألا ((  نم  هللا ))  مكقزر  امم  اـنيلع ((   (( اوقفنأ مهل  ةباحـصلا ((  ءارقف  لاـق  يأ  لـيق ))  اذإو  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

انل مكلوق  يف  متنأ ))  ام ((  نإ ))  اذه (( ؟  مكدقتعم  يف  همعطأ ))  هللا  ءآشي  ول  نم  معطنأ  مهب ((  ءازهتـسا  اونماء ))  نيذـلل  اورفك  نيذـلا 
 . ميظع عقوم  مهرفكب  حيرصتللو  نيب ،  نيبم ))  لالض  يف  الإ  اذه ((  مكدقتعم  عم  كلذ 

06a- سي ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.57  ) ( ةغرفم  )  ( 344  )  ( 136  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ميظع عقوم  مهرفكب  حيرصتللو  نيب ،  نيبم ))  لالض  يف  الإ  متنأ  نإ  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
؟. 2- بارعإلا نم  ماللا  لحم  وه  ام  اونمآ ))  نيذلل  اورفك  نيذلا  لاق  ىلاعت (( :  هلوق  يف 
ناك3- فيك  همعطأ ))  هللا  ءاشي  ول  نم  معطنأ  اونمآ  نيذـلل  اورفك  نيذـلا  لاق  هللا  مكقزر  امم  اوقفنأ  مهل  لـيق  اذإو  ىلاـعت (( :  هللا  لوق  يف 

؟.  انيبم الالض 
يف4- الإ  متنأ  نإ  همعطأ  هللا  ءاشي  ول  نم  معطنأ  اونمآ  نيذلل  اورفك  نيذلا  لاق  هللا  مكقزر  امم  اوقفنأ  مهل  ليق  اذإو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 

 (( . نيبم لالض 
-5 (( . نيقداص متنك  نإ  دعولا  اذه  ىتم  نولوقيو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
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-6 . هيف نيقداص ))  متنك  نإ  ثعبلاب ((  دعولا ))  اذه  ىتم  نولوقيو  ىلاعت (( :  لاق  نيلالجلا :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
مهو7- مهذخأت  ىلوألا ((  ليفارسإ  ةخفن  يهو  ةدحاو ))  ةحيص  الإ  نورظتني ((  يأ  نورظني ))  ام  ىلاعت ((  لاق  نيلالجلا :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 

لكأو عيابتو  مصاختب  اهنع  ةـلفغ  يف  مهو  يأ  داصلا ،  يف  تمغدأو  ءاخلا  ىلإ  ءاـتلا  ةـكرح  تلقن  نومـصتخي  هلـصأ  دـيدشتلاب :  نومـصخي )) 
 . اضعب مهضعب  مصخي  يأ  نوبرضيك ،  نومصخي ))  ةءارق ((  يفو  كلذ ،  ريغو  برشو 

-8 (( . نيقداص متنك  نإ  دعولا  اذه  ىتم  نولوقيو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-9 (( . نومصخي مهو  مهذخأت  ةدحاو  ةحيص  الإ  نورظني  ام  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 

-10 (( . نوعجري مهلهأ  ىلإ  الو  ةيصوت  نوعيطتسي  الف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
يأ11- مه ))  اذإـف  ةنـس ((  نوعبرأ  نيتـخفنلا  نيبو  ثعبلل ،  ةـيناثلا  ةـخفنلا  نرق  وه  روـصلا ))  ىف  خـفنو  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قـيلعتلا 

 . ةعرسب نوجرخي  نولسني ))  مهبر  ىلإ  روبقلا ((  ثادجألا ))  نم  نوروبقملا (( 

06b- سي ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  4.10  ) ( ةغرفم  )  ( 341  )  ( 150  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( . نولسرملا قدصو  نمحرلا  دعو  ام  اذه  اندقرم  نم  انثعب  نم  انليو  اي  اولاق  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
؟. 2- تاخفنلا ددع  يف  حجارلا  وه  ام 
؟. 3- نيتخفنلا نيب  مك 
-4 (( . نولمعت متنك  ام  الإ  نوزجت  الو  ائيش  سفن  ملظت  مويلاف ال  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-5 (( . نولمعت متنك  ام  ءازج ((  الإ ))  نوزجت  الو  ائيش  سفن  ملظت  مويلاف ال  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
-6 (( . نوهكاف لغش  يف  مويلا  ةنجلا  باحصأ  نإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
هب7- نوذذـلتي  اـمم  راـنلا  لـهأ  هيف  اـمع  اهمـضو .  نيغلا  نوكـسب  لغـش ))  يف  مويلا  ةـنجلا  باحـصأ  نإ  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . لغش يف  لوألاو  نإل ،  ناث  ربخ  نومعان  نوهكاف ))  اهيف ((  بصن  ةنجلا ال  نأل  هيف ،  نوبعتي  لغش  ال  راكبألا ،  ضاضتفاك 
-8 (( . نوئكتم كئارألا  ىلع  لالظ  يف  مهجاوزأو  مه  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-9 (( كئارألا ىلع  سمشلا ((  مهبيصت  يأ ال  ربخ :  لظ  وأ  ةلظ  عمج  لالظ ))  يف  مهجاوزأو  أدتبم ((  مه ))  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . ىلع قلعتم  ناث  ربخ  نوئكتم ))  اهيف ((  شرفلا  وأ  ةلجحلا  يف  ريرسلا  وهو  ةكيرأ  عمج 
؟. 10- ىلع قلعتم  نوئكتم ))  فنصملا (( :  لوق  ىنعم  ام 
-11 . نونمتي نوعدي ))  ام  اهيف ((  مهلو ))  ةهكاف  اهيف  مهل  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 

07a- سي ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.38  ) ( ةغرفم  )  ( 345  )  ( 140  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( . نوعدي ام  مهلو  ةهكاف  اهيف  مهل  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت  ةمتت 
-2 . مكيلع مالس  مهل  لوقي  يأ :  مهب ،  ميحر ))  بر  نم  هربخ ((  لوقلاب  يأ  الوق ))  أدتبم ((  مالس ))  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
؟. 3- تأر نيع  الام  اهيف  نأ  لاقي  فيكف  دلخلا  ةنج  تناك  اذإو  مالسلا  هيلع  مدآ  اهيف  لخدأ  يتلا  ةنجلا  يه  ام 
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؟. 4- هنم لضفأ  هقوف  نم  ىري  الأ  ىندألا  ةبترملا  يف  يذلا  بتارم  ةنجلا  يف  سيلأ 
؟. 5- محللاب لصحي  ةنجلا  يف  هكفتلا  له 
؟. 6- ناميإلا يف  كشلا  رضي  له 
-7 (( . نولسرملا قدصو  نمحرلا  دعو  ام  اذه  اندقرم  نم  انثعب  نم  انليو  اي  اولاق  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف  ةمتت 
-8 (( . نورضحم انيدل  عيمج  مه  اذإف  ةدحاو  ةحيص  الإ  تناك  نإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-9 (( . نولمعت متنك  ام  الإ  نوزجت  الو  ائيش  سفن  ملظت  مويلاف ال  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 

-10 (( . نوئكتم كئارألا  ىلع  لالظ  يف  مهجاوزأو  مه  نوهكاف *  لغش  يف  مويلا  ةنجلا  باحصأ  نإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-11 (( . ميحر بر  نم  الوق  مالس  نوعدي *  ام  مهلو  ةهكاف  اهيف  مهل  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
اهيأ12- مويلا  اوزاـتماو  لوقي ((  و ))  مكيلع ((  مالـس  مهل  لوـقي  يأ :  مهب ،  ميحر ))  بر  نم  ـالوق  مالـس  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قـيلعتلا 

 . مهب مهطالتخا  دنع  نينمؤملا ،  نع  اودرفنا  يأ  نومرجملا )) 
-13 (( . نيبم ودع  مكل  هنإ  ناطيشلا  اودبعت  نأ ال  مدآ  ينب  اي  مكيلإ  دهعأ  ملأ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-14 )) هوعيطت ال  ناطيشلا ))  اودبعت  نأ ال  يلسر ((  ناسل  ىلع  مداء ))  ينب  اي  مكرمآ ((  مكيلإ ))  دهعأ  ملأ  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . ةوادعلا نيب  نيبم ))  ودع  مكل  هنإ 
-15 (( . ميقتسم طارص  اذه  ينودبعا  نأو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-16 (( . ميقتسم قيرط ((  طارص ))  اذه  ينوعيطأو ((  ينودحو  ينودبعا ))  نأو  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
-17 (( . نولقعت اونوكت  ملفأ  اريثك  البج  مكنم  لضأ  دقلو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
؟. 18- ةيفان ماللا  له  ناطيشلا ))  اودبعت  نأ ال  هلوق (( :  يف 
؟. 19- جوزتي مل  يذلاب  فيكف  لالظ )) ...  يف  مهجاوزأو  مه  ىلاعت (( :  لاق 
؟. 20- ةنجلا يف  نوريخي  ايندلا  ءاسن  له 
؟. 21- بارعإلا نم  اودبعت  عضوم  ام  ناطيشلا ))  اودبعت  نأ ال  هلوق (( :  يف 
؟. 22- لئاقلا وه  نم  نومرجملا ))  اهيأ  مويلا  اوزاتماو  هلوق (( :  يف 

07b- سي ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.33  ) ( ةغرفم  )  ( 328  )  ( 156  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( . ميحر بر  نم  الوق  مالس  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-2 (( . نومرجملا اهيأ  مويلا  اوزاتماو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-3 (( . ميقتسم طارص  اذه  ينودبعا  نأو  نيبم *  ودع  مكل  هنإ  ناطيشلا  اودبعت  نأ ال  مدآ  ينب  اي  مكيلإ  دهعأ  ملأ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
؟. 4- ىلاعت هلل  مالكلا  ةفص  تابثإ  ميحر ))  بر  نم  الوق  مالس  ىلاعت (( :  هللا  لوق  يف  له 
-5 (( . نولقعت اونوكت  ملفأ  اريثك  البج  مكنم  لضأ  دقلو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت  ةمتت 
-6 (( نولقعت اونوكت  ملفأ  اريثك  ءابلا ((  مضب  ةءارق  يفو  ميدقك ،  ليبج  عمج  اقلخ  البج ))  مكنم  لضأ  دـقلو  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

.؟  نونمؤتف باذعلا ،  نم  مهب  لح  ام  و  هلالضإو ،  هتوادع 
-7 . اهب نودعوت ))  متنك  يتلا  منهج  هذه  ةرخآلا (( :  يف  مهل  لاقيو  نيلالجلا :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
؟. 8- ربخلا ىلع  ءاشنإلا  فطع  مكح  ام 
؟. 9- خيبوتلاو ريرقتلل  ماهفتسإلا  ناك  فيك  نولقعت ))  اونوكت  ملفأ  هلوق (( :  يف 
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؟. 10- هسفن نم  رذعي  نأ  بحي  هنأل  وأ  كلذ  بحي  هنأل  هدابع  ىلع  ةجحلا  هللا  ةماقإ  له 
؟. 11- يسركلا ةيآ  لضفب  هربخأ  امل  ناطيشلا  ةريره  وبأ  عاطأ  فيك 
؟. 12- مدآ ينب  نم  مه  له  جوجأمو  جوجأي 
-13 (( . نورفكت متنك  امب  مويلا  اهولصا  نودعوت *  متنك  يتلا  منهج  هذه  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
آنملكتو14-  [ )) 6  : 23 نيكرـشم [ ))  انك  ام  انبر  هللاو  مهلوقل ((  رافكلا  يأ  مههاوفأ ))  ىلع  متخن  مويلا  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . هنم ردص  امب  قطني  وضع  لكف  نوبسكي ))  اوناك  امب  اهريغو ((  مهلجرأ ))  دهشتو  مهيديأ 

08a- سي ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.40  ) ( ةغرفم  )  ( 331  )  ( 138  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 [ )) 6  : 23 نيكرـشم [ ))  انك  ام  اـنبر  هللاو  مهلوقل ((  راـفكلا  يأ  مههاوفأ ))  ىلع  متخن  مويلا  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا  ةـمتت 
 . هنم ردص  امب  قطني  وضع  لكف  نوبسكي ))  اوناك  امب  اهريغو ((  مهلجرأ ))  دهشتو  مهيديأ  آنملكتو 

-2 (( . نورصبي ىنأف  طارصلا  اوقبتساف  مهنيعأ  ىلع  انسمطل  ءاشن  ولو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
قيرطلا3- طارـصلا ))  اوردـتبا ((  اوقبتـساف ))  اسمط ((  مهانيمعأل  مهنيعأ ))  ىلع  انـسمطل  ءآـشن  ولو  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . نورصبي يأ ال  ذئنيح ؟  نورصبي ))  فيكف ((  ىنأف ))  مهتداعك ((  نيبهاذ 
-4 (( . نوعجري الو  ايضم  اوعاطتسا  امف  مهتناكم  ىلع  مهانخسمل  ءاشن  ولو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
عمج5- مهتاناكم ))  ةءارق ((  يفو  مهتناكم ))  ىلع  ةراجح ((  وأ  ريزانخو  ةدرق  مهانخـسمل ))  ءآـشن  ولو  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . ءيجم الو  باهذ  ىلع  اوردقي  مل  يأ  نوعجري ))  الو  ايضم  اوعاطتسا  امف  مهلزانم ((  يف  يأ  ناكم :  ىنعمب  ةناكم 
؟. 6- ىنأف بارعإ  وه  ام  نورصبي ))  ىنأف  هلوق (( : 
-7 (( . نولقعت اونوكت  ملفأ  اريثك  البج  مكنم  لضأ  دقلو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-8 (( . نودعوت متنك  يتلا  منهج  هذه  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-9 (( . نورفكت متنك  امب  مويلا  اهولصا  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 

-10 (( . نوبسكي اوناك  امب  مهلجرأ  دهشتو  مهيديأ  انملكتو  مههاوفأ  ىلع  متخن  مويلا  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
امف11- مهتناكم  ىلع  مهانخـسمل  ءاشن  ولو  نورـصبي *  ىنأف  طارـصلا  اوقبتـساف  مهنيعأ  ىلع  انـسمطل  ءاشن  ولو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دـئاوف 

 (( . نوعجري الو  ايضم  اوعاطتسا 
-12 (( . نولقعي الفأ  قلخلا  يف  هسكنن  هرمعن  نمو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
هقلخ13- يأ  قلخلا ))  يف  سيكنتلا ((  نم  دـيدشتلاب  ةءارق  يفو  هسكنن ))  هلجأ ((  ةـلاطإب  هرمعن ))  نمو  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

ءاتلاب ةءارق  يفو  نونمؤيف ؟  ثعبلا  ىلع  رداق  مهدنع  مولعملا  كلذ  ىلع  رداقلا  نأ  نولقعي ))  الفأ  امرهو ((  افيعض  هبابشو  هتوق  دعب  نوكيف 
.
لهسي14- يغبني ))  امو  رعش ((  نآرقلا  نم  هب  ىتأ  ام  نإ  مهلوقل :  در  رعشلا ))  يبنلا ((  يأ  هانملع ))  امو  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . اهريغو ماكحألل  رهظم  نيبم ))  ناءرقو  ةظع ((  ركذ ))  الإ  هب ((  ىتأ  يذلا  سيل  وه ))  نإ  رعشلا ((  هل ))  )) 

08b- سي ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.33  ) ( ةغرفم  )  ( 344  )  ( 142  ) 
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 :- تايوتحملا  

-1 (( يغبني امو  رعـش ((  نآرقلا  نم  هب  ىتأ  ام  نإ  مهلوقل :  در  رعـشلا ))  يبنلا ((  يأ  هانملع ))  امو  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا  ةـمتت 
 . اهريغو ماكحألل  رهظم  نيبم ))  ناءرقو  ةظع ((  ركذ ))  الإ  هب ((  ىتأ  يذلا  سيل  وه ))  نإ  رعشلا ((  هل ))  لهسي (( 

؟. )) 2- هسكنن ىلاعت (( :  هلوق  يف  تاءارقلا  يه  ام 
؟. 3- رعشب سيل  هنأ  عم  رعشلاب  نآرقلا  ةيلهاجلا  يف  برعلا  فصو  اذامل 
-4 (( . نيبم نآرقو  ركذ  الإ  وه  نإ  هل  يغبني  امو  رعشلا  هانملع  امو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت  ةمتت 
-5 (( لوقلا قحيو  نونمؤملا ((  مهو  هب  بطاخي  اـم  لـقعي  اـيح ))  ناـك  نم  هب ((  ءاـتلاو  ءاـيلاب  رذـنيل ))  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . هب نوبطاخي  ام  نولقعي  نيتيملاك ال  مهو  نيرفاكلا ))  ىلع  باذعلاب (( 
-6 (( . نوكلام اهل  مهف  اماعنأ  انيديأ  تلمع  امم  مهل  انقلخ  انأ  اوري  ملوأ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
ةلمج7- يف  مهل ))  انقلخ  انأ  فطعلل ((  اهيلع  ةـلخادلا  واولاو  ريرقتلل ،  ماهفتـسالاو  اوملعي .  اوري ))  ملوأ  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . نوطباض نوكلام ؟ ))  اهل  مهف  منغلاو ((  رقبلاو  لبإلا  يه  اماعنأ ))  نيعم ((  الو  كيرش  الب  هانلمع  يأ  انيديأ ))  تلمع  امم  سانلا (( 
؟. 8- نآرقلاب تايآلل  لالدتسالا  يف  طباضلا  وه  ام 
؟. 9- صقن ةفص  رعشلاب  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  فصو  له 

؟. 10- انيديأب يأ :  انيديأ ))  تلمع  امم  ىلاعت (( :  هللا  لوق  يف  انلق  اذإ  روذحملا  وه  ام 
؟. 11- ةنسلا ركذلاب  دارملا  له  نيبم ))  نآرقو  ركذ  الإ  وه  نإ  ىلاعت (( :  هلوق  يف 

09a- سي ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.54  ) ( ةغرفم  )  ( 334  )  ( 146  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( . نيرفاكلا ىلع  لوقلا  قحيو  ايح  ناك  نم  رذنيل  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-2 (( . نوكلام اهل  مهف  اماعنأ  انيديأ  تلمع  امم  مهل  انقلخ  انأ  اوري  ملوأ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-3 . ىلاعت هللا  تافصلاو  ءامسألا  تابثإ  يف  دعاوق  ركذ  يف  ةدئاف 
-4 . هلل نينيعلا  ةفصو  ديلا  ةفص  ىلع  مالكلا 
-5 (( . نوكلام اهل  مهف  اماعنأ  انيديأ  تلمع  امم  مهل  انقلخ  انأ  اوري  ملوأ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف  ةمتت 
-6 (( . نوركشي الفأ  براشمو  عفانم  اهيف  مهلو  نولكأي *  اهنمو  مهبوكر  اهنمف  مهل  اهانللذو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-7 ((. نورصني مهلعل  ةهلآ  هللا  نود  نم  اوذختاو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 

09b- سي ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.56  ) ( ةغرفم  )  ( 348  )  ( 143  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( . نورضحم دنج  مهل  مهو  مهرصن  نوعيطتسي  ال  نورصني *  مهلعل  ةهلآ  هللا  نود  نم  اوذختاو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-2 (( . نونلعي امو  نورسي  ام  ملعن  انإ  مهلوق  كنزحي  الف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
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-3 (( . نيبم ميصخ  وه  اذإف  ةفطن  نم  هانقلخ  انأ  ناسنإلا  ري  ملوأ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
اديدش4- هانريـص  نأ  ىلإ  ينم  ةفطن ))  نم  هانقلخ  انأ  لئاو ((  نب  يـصاعلا  وهو  ملعي ،  ناسنإلا ))  ري  مل  وأ  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

. ؟  ثعبلا يفن  يف  اهنيب  نيبم ))  انل ((  ةموصخلا  ديدش  ميصخ ))  وه  اذإف  ايوق (( 
-5 (( . ميمر يهو  ماظعلا  ييحي  نم  لاق  هقلخ  يسنو  الثم  انل  برضو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
ماظعلا6- يحي  نم  لاق  هلثم ((  نم  برغأ  وهو  ينملا ،  نم  هقلخ ))  يسنو  كلذ ((  يف  الثم ))  انل  برـضو  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 : ملـسو هيلع  هللا  ىلـص  يبنلل  لاقو  هتتفف  اميمر  امظع  ذخأ  هنأ  يورو  ةفـص .  مسا ال  هنأل  ءاتلاب  ةميمر  لقي  ملو  ةـيلاب ؟  يأ  ميمر ))  يهو 
 ( . رانلا كلخديو  معن  ملسو ( :  هيلع  هللا  ىلص  لاقف  مرو ؟  يلب  ام  دعب  اذه  هللا  ييحي  ىرتأ 

-7 (( . ميلع قلخ  لكب  وهو  ةرم  لوأ  اهأشنأ  يذلا  اهييحي  لق  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
دعبو8- هقلخ  لبق  الـصفمو  المجم  ميلع ))  قولخم ((  قلخ ))  لكب  وهو  ةرم  لوأ  آهأشنأ  ىذـلا  اهييحي  لـق  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . هقلخ
-9 )) بانعلا الإ  رجش  لك  وأ  رافعلاو  خرملا  رـضخألا ))  رجـشلا  نم  سانلا ((  ةلمج  يف  مكل ))  لعج  يذلا  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

ءىفطي ءاملا  الف  بشخلاو ،  رانلاو  ءاملا  نيب  هيف  عمج  هنإف  ثعبلا ،  ىلع  ةردـقلا  ىلع  لاد  اذـهو  نوحدـقت ،  نودـقوت ))  هنم  متنأ  آذإف  اراـن 
 . بشخلا قرحت  رانلا  الو  رانلا ، 

يف10- يسانألا  يأ  مهلثم ))  قلخي  نأ  ىلع  رداقب  امهمظع ((  عم  ضرألاو ))  تاوامـسلا  قلخ  ىذلا  سيل  وأ  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 
 . ءيش لكب  ميلعلا ))  قلخلا ((  ريثكلا  قالخلا ))  وهو  هسفن ((  باجأ  كلذ  ىلع  رداق  وه  يأ  ىلب ))  رغصلا (( ؟ 

-11 (( . نوكيف نك  هل  لوقي  نأ  ائيش  دارأ  اذإ  هرمأ  امنإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
يفو12- نوكي ،  وهف  يأ  نوكيف ))  نك  هل  لوقي  نأ  ءيـش ((  قلخ  يأ  ائيـش ))  دارأ  اذإ  هنأش ((  هرمأ ))  امنإ  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . لوقي ىلع  افطع  بصنلاب  ةءارق 
-13 (( . نوعجرت هيلإو  ءيش  لك  توكلم  هديب  يذلا  ناحبسف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 

10a- سي ةروس  ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.53  ) ( ةغرفم  )  ( 342  )  ( 144  ) 

 :- تايوتحملا  

هيلإو1- ءيـش  لك  ىلع ((  ةردقلا  يأ  ةغلابملل :  ءاتلاو  واولا  تديز  كلم ،  توكلم ))  هدـيب  ىذـلا  ناحبـسف  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 
 . ةرخآلا يف  نودرت  نوعجرت )) 

-2 (( . نيبم ميصخ  وه  اذإف  ةفطن  نم  هانقلخ  انأ  ناسنإلا  ري  ملوأ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-3 (( . ميمر يهو  ماظعلا  ييحي  نم  لاق  هقلخ  يسنو  الثم  انل  برضو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-4 (( . ميلع قلخ  لكب  وهو  ةرم  لوأ  اهأشنأ  يذلا  اهييحي  لق  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-5 (( . نودقوت هنم  متنأ  اذإف  اران  رضخألا  رجشلا  نم  مكل  لعج  يذلا  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-6 (( . ميلعلا قالخلا  وهو  ىلب  مهلثم  قلخي  نأ  ىلع  رداقب  ضرألاو  تاوامسلا  قلخ  يذلا  سيلوأ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-7 (( . نوكيف نك  هل  لوقي  نأ  ائيش  دارأ  اذإ  هرمأ  امنإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-8 (( . نوكيف نك  هل  لوقي  نأ  ائيش  دارأ  اذإ  هرمأ  امنإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف  ةمتت 
-9 (( . نوعجرت هيلإو  ءيش  لك  توكلم  هديب  يذلا  ناحبسف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 

-10 . تافاصلا ةروس  ريسفت 
-11 ((. ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
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